Programa

Partizanų pagerbimo,

Kariuomenės miestelio atidarymas

10.00

10.00–16.00 Kariuomenės miestelis, t. y. visų karinių pajėgų
ir padalinių ekspozicijos, ginkluotė ir technika,
kariniai pažintiniai žaidimai ir išbandymai, tarptautinių operacijų
stovykla, karo istorija, kareiviška košė

		
			

Svečiai – NATO Oro policijos misijos dalyviai, JAV kariūnai
Regiono namudininkų prekyba – klaipėdietiškas jomarkas

11.00–11.50 Iškilminga Karinių jūrų pajėgų Mokymo centro jaunesniųjų
karininkų rengimo kursų klausytojų priesaikos ceremonija
Kruizinių laivų terminale (prie karo laivų)

kariuomenės ir
visuomenės
vienybės diena

11.15–11.40 Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas – kariniai maršai ir
melodijos – Teatro aikštėje
11.40–11.55 Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir Lietuvos
kariuomenės orkestro žygiavimas iš Teatro aikštės į Kruizinių
laivų terminalą
12.00

Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos atidarymas
(Kruizinių laivų terminale prie scenos):
• šūvis iš istorinės patrankos
• Karinių jūrų pajėgų katerio su Lietuvos Respublikos, NATO ir
Karinių jūrų pajėgų vėliavomis plaukimas uosto kanalu
• šventės palaiminimas
• Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos stilizuotos salvės

12.15

Klaipėdos miesto mero žodis ir muzikinis sveikinimas.
Jungtinis Lietuvos kariuomenės ir Karinių jūrų pajėgų
orkestrų koncertas

13.00

Karinių jūrų pajėgų priešmininių laivų M 53 „Skalvis“ ir
M 54 „Kuršis“ inauguracijos ir vardų suteikimo ceremonija

14.00

Jungtinė Karinių oro, Karinių jūrų ir Specialiųjų operacijų pajėgų
parodomoji karinė operacija „Įkaitų išvadavimas“ uosto kanale

14.30

Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendo koncertas

15.00

Sausumos pajėgų parodomoji karinė operacija Pilies gatvėje

16.00

Planuojama šventės pabaiga

TILTELIO
SUKIMO
GRAFIK AS

Nuo
Iki
6: 00 		6:15
7: 00 		 7:15
8: 00 		 8:15
9: 00 		 9:15
10 : 00 10:15

11 : 00
12 : 00
13 : 00
14 : 00
15 : 00
16 : 00

11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15

17 : 00
18: 00
19 : 00
20 : 00
21 : 00
22 : 00

17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15

Gegužės 18 d. , šeštadienis
Kruizinių laivų terminalas,
Klaipėda

Lietuvos kariuomenė (pagrindinė scena)
Karinės jūrų pajėgos
• HUNT klasės laivų inauguracijos ceremonija
• Karo laivai, povandeniniai robotai
Karinės oro pajėgos
• Oro policijos misija
• Prieštankinė, priešlėktuvinė technika
Specialiųjų operacijų pajėgos
Jungtinis štabas
• Tarptautinių operacijų stovykla
• URM Vystomojo bendradarbiavimo ir
paramos demokratijai departamentas
• Penelopių klubas
Kunigaikščio Gedimino štabo batalionas
• Garbės sargybos kuopa
• XIV a. kariai
Lietuvos karo akademija
Lietuvos kariuomenės mokykla
Karo policija
Lietuvos kariuomenės draugai
Birutininkės, ateitininkai, skautai,
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija,
šauliai, JAV kariūnai
Klaipėdietiškas jomarkas

Sausumos pajėgos
Mechanizuotoji pėstininkų brigada
„Geležinis Vilkas“
Taktinė vadavietė, šarvuočiai, visureigiai,
lengvųjų pėstininkų ginkluotės ekspozicija
Krašto apsaugos savanorių pajėgos
• „Tapk kariu savanoriu valandai“
• Ginkluotės paroda
Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas
• Išminavimo robotas
• ABC įranga
Logistikos valdyba
• Karo lauko ligoninė
• Vandens valymo įranga
• Fotografijos salonas
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Šventės organizatoriai:

Lietuvos
kariuomenė

Operacijų vieta

Medicinos pagalbos
punktas

Nacionalinis kraujo
centras

Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministerija

Klaipėdos miesto
savivaldybė

Orkestrai

Kareiviška košė

Šratasvydžio ir karybos
entuziastų klubas „Eskadronas“

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras
• Partizanų bunkeris
• Istorinė ekspozicija
Viduramžių pasiuntiniai

